
BIJLAGEN. 

BIJLAGE E. 

NARTE VAN DE GERECHTICHEDEN, DIRECTIE EN 'T WESEN VAN DE TERRI 
TOIREN GEN. RENSSELAERSWIJCK, GELEGEN IN NIEUW-NEDERLANT OP 

DE REVIERE VAN D' VORST MAURITIUS GECOMMUNICIEERT 
IN SCRIPTIS ONDER EXPRES BEDINCK DE NON 

PRLEJUDICANDO. Desen 20 July I634. 

. Behelsende 't geheele district met alle de landerijen eertijts bewoont ende 

toebehoort hebbende, de vrije, rijcke, eygenspraeckige, ende wel bekende natie 

genaemt de Mahikans, die in der Jaere I625 s selffs op 't versoeck van de Geoc- 

troyeerde Westindische Compie geene derselver landerijen hebben willen afstaen 

ofte vercoopen. 
Dan alsoo DANIEL VAN KRIECKENBEECK, geweesene commis opt fort 

OrangÙm, deselve Manhykans ingewickelt ende geengageert heeft in onnoodige 

oorlogen tegen de bellieckuoose natie van de Maquaes, te vooren haere vrienden 

ende gebueren, die in den beginnen haeren Generael overste, MONNEMIN genaemt, 
- 

verlooren ende soo vervolgens van tijt tot tijt geparst geweest principael door de 

nederlaech, die sij Ao. 1629 leeden, dat sijluyden resolveerden in den jaere z 630 & 

?63? I de genoemde haere landerijen met alle haer recht, jurisdictie en comman- 

dement te vercoopen ende over te geven aen ende ten behoeve van KILIAEN VAN 

RENSSELAER, tegenwoordig besitter ende wettich possesseur van voorgenoemde 

quartieren, luyt de respective brieven van cessie ende opdragt de date 13 Augusti 

1630 ende May 1631. 

Eerstelijck de vrije heerlijcheyt en jurisdictie genaemt Saneklzagag- gelegen 
aen de westzijde van de reviere beginnende vant Beeren-eylant opwaerts tot voorbij 

Ssnax-eylant, hebbende langs aende kant van de reviere omtrent twee hondert en 

thien morgn suyver uytgeroit landt van nu of aen bequaem omme bestiaelen daer 

op te setten, hoy te teelen ende door de ploegh te doen bebouwen, streckende 
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twee daeg reysen te lande waerts in, gecoft van desselffs overste PAAPSICKENEKAS 

met sijne bijhebbende raeden ende mede-eygenaers KERAPTAC, NANKOUTAMHAT 

ende SICKENOSEN. Welck hiervoor ende meergenoemde Heerlijckheden gebeneficeert 

sijn met soodanige praerogativen ende voordeelen als de E. Heer MICHAEL PAUW 

bij sijne verclaringe heeft overgegeven ende alhier om cortheyts wille onnodig te 

repeteeren, waertoe ende het geene deze heerlijcheden noch speciael soude moogen 

competeeren hetselve wort gerefereert. 
Ten tweede ende derde de vrije Heerlijcheden ende Jurisdictie gent. 

Petanock ende Neg-agonse, begrijpende de eerste alle de landerijen besuyden 
ende benoorden de Molen k il, daeronder sorteerende het Westeylant, houdende 

t'saem suyver lant ende schoonen gront, over de tweehondert veertich mar- 

gens, metten naergenoemde dry bouwerijen Renselaers-Burch, Welys-Burch ende 

God?ins-Burclz; die van Negagonse alle de landerijen en twee parceelen tot MON- 

NEMINS casteel toe, inhoudende verre over de dryhondertvijfftich mn. suyver lant 

als vooren, mette naergenoemde bouwerij genaemt Blommaerts-Burch, alles langs 
de westsijde van de riviere, ende te landwaerts in onbepaelt; gecoft van respec- 
tive overste raeden ende eygenaers KOTTOMACK, NAWANEMITH, ABANTZENEE, 

SAGISKUA, KANNAMOACK. 

Ten vierden de vrije Heerlicheyt ende Jurisdictie gent. Semezeeck, geleegen 
aen de oostzijde van de rivier, gecoftt van voorn. NAWANEMITH, in perticulier hem 

alleen toebehoort hebbende; inhoudende een watermolen ende bouwerij de Laets- 

Burch met een cristalberch ende schoone boschagien, waerbij gevoegd de landen, 
die PAAPSICKENNIKAS tegenwoordig noch besit ende last gegeven is, omme in te 

coopen, tsaeme inhoudende vierhondert margen suyver lant. 

Ten vijfden 1) de eylanden van PAAPSICKENEKAS met het vaste lant gelegen 
aen den oostwal, gecoft door JACOB PLANCK den 23 April 1637 van de naer- 

volgende oversten ende eygenaers : CASEHOT, ONHASEME, KAMKEBOCK, SICKEWOPE 

NOSENAE ende OCHKOCK, ende de betalinge gedaen met zeewan, duffels, bijlen, 
messen ende anderen cargasoenen. 

Dergestalt dat het territoirie van de Mahikans, die te haerer tijt over de 

sestienhondert sterck waeren, hebbende in 't geheel over de twaelfhondert mn. 

suyver lant ende verre over sestienduysent mn an bergen ende daelen, bosch ende 

broecken, met alderhandt wilt ende gevogelte, sijnde de uytgeroyde 1200 morg. 
niet alleen vette, cleyachtige gront van haerselven, maer worden jaerlijcx doort 

opperwaeter, alst ijs breect ende steect, met seer vette materie overmestet, liggende 
deselve ordinaire dry, vier, ende vijf voeten van het water, naer dat het getijde hogo 

1) Deze paragraaf is later ingelascht. 
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ofte leeg loopt, nochtans vers waeter is, ende men uytter zee met schepen van over 

de hondert twintich lasten tot daerentoe can opvaeren. 
De bovenverhaelde landerijen gecoft zijnde, is alle mogentlijcke vlijt aenge- 

went omme deselve met Christenen te populeeren, bestialen te coopen ende allerley 

gereetschap ende behoeftigheden darwaerts te senden, namentlijck in den jaere 1630 
onder het beleyt van WOLFFAERT GERRITSEN, opperbouwmeester, behalve die hem 

ontgaen sijn : 1) 

Daerbij gesonden twaelff lamdraegende oijen; voorts last gegeven allerhande 

bestiaelen daer te lande op te coopen, sulckx dat de voorn. persoonen in 't jaer 

1631 opgericht hadden twee schoone bouwhooven, d'eene opt Westeyland, ge- 
naemt Rensselaersburch, voorsien met een bequaem wooninge, de zijden ende 

gevel met steen opgemetselt, lanck ende breet naer den eysch; daerbij twee 

bergen, ider van vijff roeden van 50 voeten lanck. Voorts eene schuere ende 

schaepsschot ende andere nootwendicheden. Het jaer 1632 bebouwt 8 margen 
lants. Den 14 April Ao 1633 daerop bevonden. 

6 peerden, daeronder noch 2 merryen, die voelens droegen. , 

5 koybeesten, daeronder 2 koyen, die kalff droegen. 
6 verckens. 

' 

16 schaepen. , 

ende in hetselve jaer bebouwt 14 mergen schoone winterterwe. 

2 mergen ditto rogge. 

4 mergen somersaet. haver, erten en andersints. 

Het huys cremeubeleert met allerley gereetschap totte bouwerije ende voor 

de bestialen, ende voorts tot gerieff ende onderhout vant volck ende wat voorder 

noodich was. 

Noch hebben voorgenoemde persoonen opgericht een ander bouwerij inde 

heerlijckheit van Semelzeeck, genaemt de Laetsburch, aen de oostzijde vande 
' 

riviere; dan also tselve huys door ongeluck verbrant is, hebben sij wederom een 

ander steenen huys gemaict, lanck 80 voeten, de dorsvloer 25 voeten breet, ende 

de balcken 12 voeten hooch totte solderingh toe. Voorts eenen hoyberch van 

4 roeden 50 voeten boven de eerde met schuer en schaepschot, ende voorts versien 

van vaertuych ende andersints als hiervoorn is genoemt, hebbende in 'tjaer 1632 
bebouwt 5 mergen lants ende Ao 1632 in April bevonden, als volgt : 

' 

. 6 peerden, daeronder 2 van een jaer doenmaels out. 

4 koybeesten, daeronder een osse ende een bull. 
' . 

5 verckens. , . 

i) Hier volgt een deel der namen van de personen reeds in de Bijlage D opgegeven. 
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22 schaepen.. 
6 morgen winterterwe. 8- 

I ditto rogge. 

3 ditto somercooren. 
' 

In den jaere i631, wederom van hier derwaerts gesonden : i) 
Nevens voorgenoemde persoonen overgesonden allerley behoefticheden voor 

menschen ende beesten, mitsgaders 8 veerse kalveren, daeraff datter 7 levendich 

overquaemen, voorts molensteenen, allerley iserwerck ende andersints om een 

saeg-ende coornmolen op te richten, toeback te planten ende bouwwerck te doen. 

Waervan tegenwoordich noch voorhanden is een coornmolen, daert coorn voor 't 

lant ende voor 't fort Oranje op gemaelen wort. 

Item een andere wooninge staet buyten t fort Orangieit, daer MARIJN 

ADRIAENSZ met sijn volck in woont. Hebben toegemaect eenen omtuynden hoft 

van twee mergen groot, omme toeback daerin te zayen. 
In den jaere 1632, met kennisse cnde consent van de Compagnie, gecoft 

ende betaelt van PIETER PIETERSZ BILEVELT. 

3 paerden. 

9 koybeesten. 

3 bulcalveren. 

ende alle sijn bouwgereetschap van waegens, ploegen als andersints. 

Ditto gecofft van PIETER MINUICT, boven de bestialen behoorende tot sijne 

bouwerije, die hij aen den Directeur WOUTER VAN TWILLER vercoft heeft. 

3 paerden. 
' 

8 koybeesten en verscheyden verckens. 

Ditto van GERRIT THEUSEN DE REUX overgenoomen de bestiaelen tot sijne 

bouwerije behoorende, als namentlijck: 

4 paerden. 

4 koybeesten. , 
2 jonge veerssen. 

4 schaepen. 

4 verckens, 
met alle het bouwgereetschap van waegens, ploegh ende andersints totte bouwerije 

noodich, ende noch van aengeteelde beesten, hemselven toecoomende, oock gecoft 
I hengst vool. - 

I jongen os, 

1) Zie noot als voren. 
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2 veerspincken ende 50 gl. verbeteringe op een koy voor een pinck ver- 

mangelt. 
Waertoe in den jaere 1632 voorsz. noch overgesonden sijn de naervol- 

gende personen. 1) 
Noch 2 a 3 knechts daer te lande aen te nemen van degeen, die haeren 

tijt uytgedient hebben, omme mette voorsz. bestiaelen ende den aenwas tsedert 

gevallen, op te richten 3 bouwerijen, als namentlijck Weelys-Burch, op 't West- 

eylant, Godfns-Burch, ontrent de Molenkil, beyde in de heerlicheyt van Petanock, 
Blommaerts-Burch bij de vierde kil, inde heerlicheyt van Negagonse. Alle dese dry 

- 
bouwerijen souden in den jaere 1633 opgericht sijn geweest, ten waere door mis- 

verstant van den Directeur BASTIAEN JANSSEN KROL, hem daerop beroepende, 
dat hij geen advies van de Heeren hadde, deselve op de,'Manhatans waeren ge- 
houden. Dan alsoo daervan nu naerder advies overgecoomen is, sullen deselve 

bestiaelen ende gereetschappen naer Rensselaerswijck gesonden worden, omme dit 

tegenwoordige jaer met Goodes hulpe op te richten de drie bouwerijen hiervoorn 

genoemt, die gedestrueert waeren in den jaere 1633. 

Op welck vast vertrouwen dit jaer 1634 noch derwaerts gesonden sijn v 1) 
Alle de bovenverhaelde persoonen sijn van haere behoorlijcke nootsaecke- 

lijkheyt, als van cleedinghe, vivres, ende gereetschappen, roers ende andere noodige 

waepenen voor haerselven ende voor 't volck daer te lande sijnde versien, zulckx 
dat dese laeste uytrustinge, met loopgelden ende andere oncosten tot nu toe 

. 
gevallen, bij de 3000 gl. alleen sal comen te bedraegen. 

Uyt alle hetwelck voorgeschreven staet genoechsaem is af te neemen, wat 

moyte ende costen den genoemden patroon heeft aengewent; wat devoiren hij 

gedaen, wat periculen sijn volck ende bestialen hebben uytgestaen, in wat goeden 
stant de respective heerlicheyden in Rensselaerswijck gestelt sijn, met hoope van 

jaarlijxe toewinninge, ende wat meenichte van graenen ende bestiaelen op 't getal 
van 1200 mergen gesuyvert lant, so goet als hier de Betuwe ofte Beemster mach 

wesen, souden connen worden gestelt, niet twijfelende, off hij en sal dit jaer soo 

veel lants besayen, daer over de 40 lasten coorns meest tarwe sal opwassen, 
waertoe de Almogende Got sijne genadige zeegen wil verleenen. Amen. 

I Zulckx dat de voorn. patroon considereerende alle prerogativen ende bene- 

fitien, hiervoor maer in 't generael ende in 't voorbijgaen aengeroert, ten hoochste 

genegen is sijn begonnen werck te voltrecken ende de milde zegeninge des Heeren 

daeraen verwachte, bijaldien de gegeven vrijheden ende exemptien naer haer recht 

i) Zie noot als voren. 
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verstant ende inhouden hem rustelijck ende vreedelijck worde vergost te gebruycken. 
Dan bij aldien hem daerinne eenighe verhinderingh soude worden gedaen, heeft 

hij liever bij transactie mette ge6ctroyeerde West-Indische Compagnie daer over 

te handelen, als hemselven tegens deselve te opposeeren, bijaldien de Compagnie 
' 

resolveert hem te bieden soodanige somma van penningen, als hij voor de heeren 

Commissarissen geuyttert heeft; voorbehoudens de cas, dat de Compagnie 't selve 
' 

weder soude verlaeten het recht van preferentie in conformit6 naerder te exprimeren. 
Soo niet, dat hem dese memorie, sonder copie daervan te houden ofte voorder te 

divulgeeren, in originali weder mach worden ter hant gestelt. Ende opdat de Heeren 

Commissarissen nog eenige naerdere openinge mogen hebben, refereert hij totte 
' 

caerte ende afteyckeninghe vande voorgenoemde Jurisdixtie ende quartieren, voor 

desen behandigh aen den E. Heere Dr. ALBERTUS COENRADI BURCH, ende het 

dubbel daer van, onder den genoemden patroon berustende is. 

Dese memorie biJ missive g-esondeit op den Haege 
aen den E. Heere Joha1'l Ray, Bewinth. W. I. C. ende 

wede-commissaris in dese saecke, o>n7ne deselve uyt sfn 
E. haszden in cas van geen onderhandeliitge wederoni te 

ontfangen. 


